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Rowerem do Azji

Dwa lata temu Zdzisław Felskowski dotarł na rowerze
do Afryki. W tym roku wałczanin postanowił pojechać
do Azji. Po pokonaniu 6 tysięcy kilometrów i odwiedzeniu 19 krajów, dopiął celu, a swoją wyprawę zadedykował pamięci tragicznie zmarłego syna Kamila.

REKLAMA

Wałczanin po wyprawie
do Afryki planował kolejną
podróż, lecz problemy zdrowotne nie pozwoliły zrealizować planów w 2015 roku.
Dopiero w tym można było
poważnie wziąć się za przygotowania.

- Jan Antkowiak przygotowywał rower, a ja już w
lutym rozpocząłem przygotowywać się do wyprawy - mówił Z. Felskowski.
- Kupiłem śpiwór, nową
dmuchaną karimatę, małe
naczynia i inne potrzebne

KASACJA POJAZDÓW
TRANSPORT GRATIS
PŁACIMY ZA POJAZDY
Dobino 66, 78-600 Wałcz

tel. 67 258 73 79
kom. 500 170 290

rzeczy. Do tego jeździłem na
rowerze dwa, trzy razy dziennie, a jak pogoda nie dopisywała, pokonywałem szybkim
marszem kilkanaście kilometrów. Uczęszczałem również
na basen, tak więc kondycyjnie byłem przygotowany.
Wyprawa rozpoczęła się
25 maja, a pierwszy etap to

przejazd przez Polskę na granicę ze Słowacją. Później była
Ukraina i Węgry, a następnie
Rumunia i Bułgaria. Pokonując średnio ponad 200 kilometrów dziennie wałecki
podróżnik zameldował się na
granicy tureckiej.
Dokończenie na str. 7
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Pan muzyczka
Skończył się rok szkolny.
Wszyscy się cieszą, oprócz
nauczycieli, bo po raz kolejny miesza się w reformie
oświaty. Te wszystkie reformy w postaci: tworzenia
gimnazjów, likwidowania
gimnazjów, obowiązkowych mundurków i tak dalej przypominają uprawę
ogródka. Ktoś kiedyś zasiał
ziarno edukacji, a teraz
wszyscy po kolei starają się
ten ogródek obrabiać. Po
swojemu. Pielęgnują, wyrywają chwasty, pielęgnują

i znowu wyrywają chwasty i
tych zabiegów jest tak wiele,
że owoców zebrać się nie da.
Oprócz chwastów poprzycinane są korzenie, uszkodzone łodygi, a kwiat młodzieży
nikomu się nie podoba. Jaka
będzie ta nowa reforma? Na
pewno jej realizacja będzie
skopana, a finansowo obciąży
się nią samorządy. Pracę straci
też kilku nauczycieli i nie ma
się co oszukiwać, że tak nie
będzie. Mam jednak nadzieję,
że selekcja przyniesie jednak
coś pozytywnego.
W jednej ze szkół słyszałem
określenie „plastyczka” i nie
wiem czy jest ono prawidłowe. Bo skoro jest pani plastyczka, to powinien być też
pan muzyczka, a tego określenia jakoś nie uświadczyłem.
Ale może chodzi o to, aby
było zabawnie…
Mam nadzieję, że będzie
tak w najbliższym czasie, bo
przed nami szereg ciekawych imprez rozrywkowych.
Mamy już za sobą Festiwal
Żubra, a za chwilę Festiwal
Dwóch Jezior, który ma się

stać sztandarową imprezą
Wałcza, czego oczywiście
serdecznie organizatorom i
mieszkańcom życzę. Wierzę
w to mocno, dlatego jako
gazeta również objęliśmy
nad tym wydarzeniem patronat medialny. Przy okazji, program zapowiada się
naprawdę ciekawie, pomysł
jest przemyślany i wykorzystuje potencjał tego miejsca. A wszystkim tym, którzy
już ocenili tę imprezę radzę
się jednak powstrzymać z
krytyką i dać organizatorom szansę. Bo czy nie jest
u nas tak, że jak się niczego
nie robi jest źle, a jak się coś
robi, jest niedobrze?
Po Festiwalu Dwóch Jezior
mamy Bieg Filmowy, Dni
Tuczna i Dni Człopy, na
których także warto być.
No i jeszcze zakończenie
Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej, które mają podobno wygrać Niemcy. Aby tylko wystarczyło na to wszystko czasu.
Piotr Kurzyna
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Felieton naczelnego (w zastępstwie)

Jest nowy komendant
29 czerwca w Kołobrzegu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
Jarosław Zieliński, w towarzystwie m.in. wicewojewody zachodniopomorskiego
Marka Subocza i komendanta wojewódzkiego Policji w
Szczecinie podinsp. Jacka
Cegieły, wręczył rozkazy
funkcjonariuszom garnizonu zachodniopomorskiego,
którzy zostali powołani na
stanowiska komendantów
powiatowych lub ich zastępców. Rozkaz wręczony został
także komendantowi wałeckiej jednostki.
Rozkazy otrzymało 11 funkcjonariuszy garnizonu zachodniopomorskiego. Z dniem 29

czerwca mł. insp. Zbigniew
Podhorodecki został powołany na stanowisko komendanta
powiatowego Policji w Wałczu.
Mł. insp. Zbigniew Podhorodecki służbę rozpoczął w 1991
roku jako policjant plutonu
patrolowego. Później był specjalistą Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, zastępcą naczelnika Wydziału Prewencji, a
od 2010 roku powołany na stanowisko zastępcy komendanta
powiatowego Policji w Wałczu.
Jest żonaty, ma córkę i syna.
Uroczystość przywitania ze
sztandarem Komendy Powiatowej Policji w Wałczu nastąpi
7 lipca podczas powiatowego
święta Policji.
Oprac. AK
REKLAMA
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Do filii Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w
Wałczu trafił nowy ambulans
ratunkowy o wartości ponad
pół miliona złotych.
Mercedes-benz sprinter
319 CDI wyposażony jest w
najnowszy sprzęt i aparaturę
medyczną, m.in. defibrylator
z możliwością teletransmisji
zapisu EKG, urządzenie do
automatycznego ucisku klatki piersiowej, kardiomonitor,
respirator, pompę infuzyjną,
nosze podbierające, deskę
ortopedyczną czy krzesełko

transportowe oraz system lokalizacji karetek.
Karetka jest jedną z piętnastu otrzymanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia
Ratunkowego w Szczecinie.
Jej koszt zakupu to 555 tys.
zł, a w uroczystym przekazaniu wziął udział m.in. starosta
wałecki Bogdan Wankiewicz
oraz Anna Mieczkowska, członek Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego.
Źródło: Wałeckie starostwo.

List do redakcji
Strefa parkowania - ciąg
dalszy

on być on zgodny z wzorem
i ustawiony na odpowiedniej
wysokości, tak aby był dla korzystających z dróg czytelny i
zrozumiały.
Skoro zatem znaki d-44 nie
spełniają wymogów prawnych, można stwierdzić, że te
znaki nie obowiązują, a co za
tym idzie strefa płatnego parkowania nie została prawidłowa wyznaczona i nie można
na tej podstawie pobierać
opłat.

Miasto zaczęło już poprawiać oznakowanie strefy
płatnego parkowania, ale czy
zgodnie z wymogami prawnymi?
W dalszym ciągu oznakowanie nie spełnia norm
prawnych. Znaki d-44 oznaczające wjazd do strefy płatnego parkowania nie spełniają kryteriów ministerialnego
rozporządzenia. Powinny to
być znaki z grupy znaków dużych, obecnie są małe. Ma to
istotne znaczenie, ponieważ
aby znak obowiązywał, musi

Patryk Tomaszewski
Aleksandra Madej
Stowarzyszenie
Prawo na Drodze

Dla tych, którzy nie zdali
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
wychodząc naprzeciw tegorocznym maturzystom,
którym nie powiódł się
egzamin z matematyki,
organizuje kurs przygotowawczy do matury poprawkowej.
Kurs jest intensywny, zaczyna się 5 sierpnia i trwa do 19
sierpnia. 5 razy w tygodniu

(od poniedziałku do piątku po
4 godziny dziennie), razem 40
godzin kursu. Zapisy odbywają się online poprzez stronę
internetową www.pwsz.eu >
DLA KANDYDATÓW, „rekrutacja online”. Zapisy tradycyjne
odbywają się w dziekanacie
Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego (ul. Wojska Polskiego
99) najpóźniej do 25 lipca.
Zebranie i pierwsze zajęcia:
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Nowy ambulans
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w piątek 5 sierpnia, godzina
9:00, sala 108, budynek Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego nr 4, przy ulicy Wojska
Polskiego 99 w Wałczu. PWSZ
gwarantuje, że kurs poprowadzą najlepsi nauczyciele.
Oprac. AK
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OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam dom w Gostomii
tel. 607 472 000

zgłoszenia osobiście w redakcji!

Zapraszamy do
redakcji
Extra Wałcz,

ul. Bankowa 2, Wałcz

LOKALE,
NIERUCHOMOŚCI:
Wynajmę lokal
tel. 725 929 462
[71/6/72] Wynajmę sklep na
ul. Kilińszczaków.
tel. 67 258 26 84

Sprzedam mieszkanie w Bornem Sulinowie tel. 669 829 990
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe dla
pracowników
tel. 792 244 037
Sprzedam działkę budowlaną położoną
pod lasem w Kołatniku tel. 602 474 496
Sprzedam duży ładny dom o pow.
180m2
ul.3go Maja
tel. 602 515 258
Sprzedam nowe bezczynszowe mieszkanie,
40 m2, 3150zł/m2
tel. 882 09 36 40

[83/4/50] Sprzedam lub zamienię na
parter mieszkanie 4-pokojowe.
tel. 692 748 176

Sprzedam dom w wsi Górnica 160 m2,
ogródek, garaż,działka 20a , duże podwórko, budynek gospodarczy
tel. 881 454 709

Sprzedam bezczynszowe 2 pokoje
[81/4/141] Kwatery dla pracowników, 140tys.
łazienka, kuchnia, RTV. Szwecja/k tel. 663846956
Wałcza.
tel. 790 386 813

RÓŻNE:
[78/4/115] FRANCUSKI - korepetycje i tłu-

[85/2/212] Sprzedam samochód Za- maczenia. tel. 503 842 429
fira. Rocznik 2005, 1.9
[80/6/75] Remonty, wykańczanie miesztel. 503 538 478
kań. tel. 739 531 694
[85/4/210] Sprzedam mieszkanie [84/4/202] Sprzedam kiosk na działalność
58,77 m2, wieżowiec, II p.
gospodarczą (Lotto, prasa itp.) dobry
tel. 570 559 656
punkt
tel. 662 798 199
[85/4/212] Sprzedam mieszkanie 47
m2, IIp. Dolne Miasto.
[85/2/213] Usługi ogólnobudowlane,
remonty mieszkań.
tel. 724 552 015
tel. 662 332 515
[75/8/92] OKAZJA! Sprzedam tanio
Sprzedam tłuczeń 40 zł tona.
mieszkanie na ul. Aleji Tysiąclecia,
tel. 883-946-054
2 pokoje ,44 m2.
tel. 724 837 911
[72/20/77] Szybkie i wygodne pożyczki.
Sprzedam nowe bezczynszowe
Przejrzyste zasady, raty łatwe do spłaty
mieszkanie,
Optima Sp. z o.o. KRS0000355315
64 m2, 3150zł/m2
tel. 500 600 370
tel. 882 09 36 40
Ocieplanie budynków,
[80/4/131] Sprzedam garaż na osie- tel. 881 507 760
dlu moje marzenie.
tel. 501 286 423
[79/10/12] BIURO MATRYMONIALNE
„Dana”.
[80/8/139] Sprzedam 2 działki bud. tel. 695 06 20 20
o pow. 1000m2 każda. Stara część
Ostrowca. Graniczą z lasem, w są- [79/12/11] NIEMIECKI Z SUKCESEM.
Nauka, korepetycje, niemiecki dla opiesiedztwie Jeziora Klubowego.
kunek, tłumaczenia zwykłe, matura.
tel. 609 919 211
tel. 726 173 057
[89/8/205] Kupię ziemię rolną na
obrzeżach Wałcza, może być z zabuSprzedam inwalidzki wózek elektryczny
dowaniami
tel. 661 116 521
tel. 604 27 55 22
[84/4/203] Sprzedam dom na RaduRemonty, wykończenia wnętrz
niu
tel. 504 160 153
tel. 662 798 199
Sprzedam mieszkanie, 70m2, parter z ogródkiem, umeblowane do
uzgodnienia,nieopomiarowane.
Zatorze II.
tel. 518 360 663

Poszukuję opiekunki do osoby nieleżącej,
samodzielnej.
tel. 721 605 747

Zatrudnię pracownika budowlanego na
stałe
Sprzedam dużą działkę 3500m2 w tel. 694 159 907
tym 500m2 działka budowlana. Cena
150 tyś. Morzyce Nowe.
tel. 693 424 150

POŻYCZKA
ZA DARMO
tel.

508 593 834
508 593 833

High-tech Company

zgłoszenia osobiście w redakcji!

Szukam 3 pokojowego mieszkania do
wynajęcia w Wałczu, od początku lipca.
tel. +47 465 722 66 , kontakt sms +48
504 333 344

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Wałczu 55m2, 3150zł/m2
tel. 882 09 36 40

[77/12/39] Sprzedam działki budowlane. Różewo.
tel. 507 136 469

59 gr za słowo
Zapraszamy do
redakcji
Extra Wałcz,

ul. Bankowa 2, Wałcz
Zatrudnię panią do gotowania i sprzątania w pensjonacie - Człopa.
tel. 502-120-123
[89/4/352]Przyjmę do pracy w gastronomii (sprzedaż lodów z maszyny, sprzedaż
małej gastronomii) Cv wraz ze zdjęciem
prosimy przesłać na adres: autogrill@vp.pl
Zatrudnie murarza, malarza-szpachlarza,
termoizolera, dekarza
tel. 504 408 763
Zatrudnię pracownika na stanowisku
elektromechanik - kierowca do naprawy
urządzeń w siłowni (diagnostyka,
wymiana części, konserwacja).Pełny etet
i umowa o pracę. Proszę o przesłanie
swojego CV na adres e-mail:
biuroeurosport@wp.pl
tel. 692 698 386
Technik budownictwa, emeryt podejmie
prace.
tel. 691 588 828
Opiekunka seniorów- legalna praca w
Niemczech – sprawdzone kontrakty,
umowa, organizacja wyjazdu, bez opłatPromedica24 zaprasza!
tel. 514 781 838.
Nie znasz niemieckiego?- zapisz się na
kurs w Wałczu!
Technik budownictwa-emeryt podejmie
pracę tel. 691 588 828
Zatrudnię pracowników w branży budowlanej tel. 667 758 463
Zatrudnię kucharkę/kucharza - praca na terenie gminy Mirosławiec,
tel. 501 698 387
Zatrudnię pracownika na stanowisku elektromechanik - kierowca do naprawy urządzeń w siłowni ( diagnostyka, wymiana
cześci , koserwacja) . Pełny etet i umowa o
pracę. Proszę o przesłanie swojego CV na
adres e-mail:biuroeurosport@wp.pl
nr. telefonu : 692698386
Firma Eurosport-fitness poszukuje do współpracy Firmę lub osobę prywatną ( umowa o
dzieło) w celu realizacji zleceń na malowanie / lakierowanie,spawanie , szpachlowanie
elementów plastikowych. Kontakt nr telef:
692698386 lub na adres e-mail :
biuoroeurosport@wp.
Opiekunka osób starszych- legalna praca w
Niemczech, wakacyjne wyjazdy- Promedica24, tel. 514781838
Wakacyjny kurs j. niemieckiego od podstaw
dla opiekunów osób starszych w Wałczu -po
kursie praca gwarantowana. Zapisz się i pracuj w Niemczech jako opiekunka seniorów.
tel. 514781838 Promedica24

REKLAMA

99 gr za słowo

PRACA
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To nasz dom

Dwadzieścia lat współpracy
Blisko dwadzieścia lat
temu gmina Wałcz nawiązała pierwsze kontakty z
gminą Raciechowice. W miniony weekend delegacja
gminy partnerskiej gościła
w gminie Wałcz.
- Pierwsze kontakty nawiązaliśmy w trudnym okresie dla
gminy Raciechowice, bowiem
udzielaliśmy im pomocy po
powodzi - opowiada wójt Jan
Matuszewski. - Później organizowane były okolicznościowe
spotkania i oficjalne podpi-

sanie umowy o współpracy.
Dzisiaj mija dwadzieścia lat
od pierwszego kontaktu.
Z tej okazji w gminie gościła delegacja z Raciechowic
na czele z wójtem Markiem
Gabzdylem. W piątek w Urzędzie Gminy odbyło się oficjalne spotkanie gości z wójtem i
radnymi, a wieczorem uroczysta kolacja. W sobotę goście
zwiedzali m.in. szkoły gminne, strefy sportowe, a także
pływali żaglówkami. Zorganizowano również spotkanie z
Krzysztofem Głowackim.
k

Kamińska Maria Teresa
Piasecka Amelia
Nowacka Zofia Maria
Kuźmińska Hanna

Romaniak Leszek
Maślanka Andrzej
Wojna Janusz Jan
Michalski Wojciech

2 lipca w Domu Pomocy
Społecznej w Wałczu odbył
się I Piknik Rodzin i Przyjaciół DPS. Dopisały pogoda,
zaproszeni goście oraz przyjaciele domu.
- Moim drogowskazem,
gdy rozpoczynałam pracę w
Domu Pomocy Społecznej,
był list Jana Pawła II do ludzi
w podeszłym wieku. Mówił
on, że domy pomocy społecznej zasługują na uznanie,
ale kierować się muszą nie
tylko organizacją funkcjonowania na bardzo wysokim
poziomie. Bardzo ważna jest
też wrażliwość i otwartość na
drugiego człowieka - mówi
dyrektor DPS Jadwiga Kosidło.
- Stąd pomysł, aby zorganizować takie wspólne spotkanie,
w którym udział wezmą nasi
mieszkańcy, ich rodziny, przyjaciele. Wspólnie spędzimy
wolny czas i razem będziemy
się bawić.
Piknik rozpoczął się mszą,
po której wręczono upomin-

ki dla mieszkańców obchodzących urodziny; z pokazem
tanecznym wystąpił zespół
„Inspiracja” kierowany przez
Danutę Antosz. Wśród zaproszonych gości byli członkowie
rodzin mieszkańców domu
oraz przedstawiciele instytucji wspierających działalność
DPS. Oprawę muzyczną przygotowali Jolanta i Marek Giłkowie, nagłośnienie dowódca
100 Batalionu Łączności ppłk.
Sebastian Trojanowski, a pomocą służyli wolontariusze z
Państwowej Wyższej Szkoły

PSZOK już działa

Zawodowej i Caritasu. Na wysokości zadania stanęli pracownicy domu, którzy przygotowali pyszny poczęstunek.
- Pomoc wolontariuszy byłą
bardzo ważna, zwłaszcza tym
osobom, których rodzin nie
było na pikniku - mówi Jadwiga Kosidło. - Cieszę się, że jest
grupa wolontariuszy, którzy
przychodzą i spędzają czas z
naszymi mieszkańcami. Zapraszamy do nas wszystkich,
którzy mają trochę wolnego
czasu i chcą go spędzić w pożyteczny sposób.
ks
1 lipca w Mirosławcu przy
ulicy Parkowej 22 (budynek
dawnej gazowni) zaczął działać Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Dwa
razy w tygodniu można tam
dostarczyć bezpłatnie odpady (w tym gruz budowlany).
Czynne: środa 14-18.00, sobota 10-14.00. Mogą z niego
korzystać mieszkańcy Mirosławca, którzy opłacają wywóz odpadów (potrzebne potwierdzenie). Burmistrz Piotr
Pawlik zapewnia, że za śmieci
płaci zdecydowana większość.
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Rowerem do Azji
Dokończenie ze str. 1

- Na przejściu granicznym pomiędzy Rumunia a Bułgarią miałem problem. - Z powodu awarii
komputerów czekałem 7 godzin
na odprawę. Również w Rumunii byłem zmuszony prawie 50
kilometrów jechać autostradą,
ponieważ innej drogi nie było.
Na granicy tureckiej spotkałem
polskiego kierowcę ciężarówki,
który bardzo się zdziwił widząc
po raz pierwszy w tym miejscu
kolarza.
Przy wjeździe do Turcji obywatele UE nie płacą za wizy,
należy tylko mieć paszport. Następnego dnia kolarz dojechał
do Stambułu i przeprawił się
promem na azjatycką stronę.
- Kiedy dojechałem do Stambułu, akurat dokonano w mieście zamachu i panowały szczególne środki ostrożności. - Kiedy
chciałem przejechać rowerem
mostem nad Bosforem okazało
się, że jest to niemożliwe. Życzliwy policjant zatrzymał autobus
komunikacji miejskiej, uzgodnił
coś z kierowcą, pasażerowie zrobili mi miejsce i wraz z rowerem
wróciłem do Europy. Kolejny
etap podróży to przejazd przez
Turcję do granicy z Grecją. Po-

informowano mnie, że w Grecji można rowerem jechać po
autostradzie, więc pewnie jechałem 200 kilometrów. Kiedy
dojechałem do bramki poboru opłat okazało się, że jednak
przejazd rowerem jest zabroniony. Uprzejma pani otworzyła
małą furtkę i przeniosłem się na
lokalną drogę.
Po Grecji była Macedonia, Serbia, Kosowo i Albania. Jednak
już w Serbii rower, a szczególnie
łańcuch, zaczął szwankować i
kolarz musiał zmierzyć się ze
sporym problemem technicznym.
- W Rumuni, Bułgarii i Turcji
sporą cześć trasy przejechałem
po remontowanych odcinkach
dróg i skalny pył osadzał się na
zbyt mocno nasmarowanym
łańcuchu. Łańcuch przeskakiwał
na zębatkach, co mocno utrudniało jazdę. W Serbii w napotkanym warsztacie problem został
usunięty, lecz powrócił w Albanii. Kolejny życzliwy człowiek
zaprowadził mnie do warsztatu,
lecz miałem wrażenie, że była to
kuźnia. Stało tam kowadło, były
różne młoty i młotki, a właściciel
naprawiał też wozy konne. „Ko-

wal” poradził sobie, jednak nie
dokręcił korby. Kiedy wjechałem
na autostradę, którą podróżowałem ze względów bezpieczeństwa, korba się odkręciła.
Nie miałem takiego klucza, jednak pomogli mi motocykliści z
Rosji. Wspólnie naprawiliśmy
rower i do tego jeszcze podarowali mi klucz. Jednak następna
awaria zdarzyła się kilka kilometrów dalej i tam pomógł mi
mieszkaniec Kosowa.
Z Albanii kolarz wjechał do
Czarnogóry, a później do Chor]-

poty skończyły się po wizycie w
serwisie we Włoszech.
- Po Słowenii wjechałem do
Austrii, gdzie przebywałem
dwa dni i później do Czech,
nocując tam również dwukrotnie. Ostatni etap to jazda przez
Polskę. Średnio przejeżdżałem
dziennie 202 km, a najdłuższy
odcinek to 256 km. Spędzałem
na rowerze od 12 do 14 godzin
dziennie. Podstawowe produkty żywnościowe oraz hotele
najtańsze są w Bośni i Hercegowinie. Natomiast najdroższa, na-

-wacji. Następnie przejechał wąski pasek terytorium Bośni i Hercegowiny, by ponownie wrócić
do Chorwacji i skierować się do
Włoch i Słowenii. W Splicie dokonał kolejnej naprawy roweru,
lecz ostatecznie techniczne kło-

wet dwukrotnie, jest Chorwacja
oraz Austria. Porozumiewałem
się po rosyjsku lub łamanym
angielskim i raczej nie miałem
kłopotów ze zrozumieniem rozmówców. Nocowałem w hotelach i tylko raz zmuszony byłem

Taki sklep, że zrobisz karpia
Okres wakacyjny to czas kiedy mamy
więcej czasu na pielęgnowanie różnego
rodzaju pasji. Według statystyk, wędkarstwo jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych hobby w Polsce. Na
lokalnym rynku jest sporo punktów, w
których można zaopatrzyć się w sprzęt
wędkarski oraz zanęty i przynęty. Mimo
to powstał kolejny sklep wędkarski, który chce zaproponować wędkarzom coś
więcej. Czy jest to możliwe? Ze sprzedawcą-wędkarzem, a jednocześnie
jednym z bardziej cenionych znawców
tej tematyki Andrzejem Konowrockim
rozmawia Mateusz Urbanowski.
Panie Andrzeju, większość osób
zna pana z artykułów ukazujących
się w ogólnopolskich magazynach
poświęconych wędkarstwu, skąd
pana obecność w Wałczu?
- Rozpocząłem współpracę z Piotrem,
który chciał mieć swój punkt sprzedaży
w Wałczu. Ma już jeden sklep w Jastrowiu, stwierdził, że Wałcz jest bardzo rozwojowy pod względem wędkarstwa, a
że ja się znam na tym dobrze, stąd moja
obecność tutaj.
Podziela pan opinię, że w Wałczu
i okolicach wędkarstwo będzie się
rozwijało?

- Oczywiście. Wszystko na to wskazuje. Wiele osób wiąże nadzieje z Jeziorem
Zamkowym. Dziś już można kupić u nas
pozwolenia na to łowisko. Również można uzyskać u nas zezwolenia na amatorski połów ryb w Dolinie Rurzycy, gdzie są
jedne z najciekawszych łowisk. W najbliższym czasie, jako nieliczni, będziemy także dysponowali pozwoleniami na akweny
zarządzane przez Zakład Rybacki. Warto
wiedzieć, że ta spółka prowadzi gospodarkę rybacką na największej liczbie jezior na
tym terenie. Do tego łowiska zarządzane
przez okręg nadnotecki PZW. Są tutaj duże
możliwości i mam nadzieję, że będziemy
jednym z podmiotów, który przyczyni się
do rozwoju turystyki wędkarskiej na tym
terenie
Sklep Wędkarz Paladin znajduje się w
centrum miasta, ale żeby do niego dotrzeć, trzeba zagłębić się w targowisko
i szukać, szukać, szukać…
- No fakt, nie jest nas łatwo znaleźć tak
od razu, ale ci najlepsi wędkarze są przyzwyczajeni do przemieszczania się przez
gęstwiny i przeszkody, aby dotrzeć do
swojego ulubionego łowiska. Tak jest i z
naszym sklepem. Jak ktoś już do nas trafi,
ro bimy wszystko, aby nas odwiedzał częściej.

Co dziś odróżnia Wędkarza Paladina
od innych sklepów?
- Przede wszystkim sprzedają tu praktykujący wędkarze. A tak na poważnie
- mamy prawdopodobnie największy
asortyment zanęt i dodatków do zanęt
na lokalnym rynku. Z żywych przynęt nie
ograniczamy się tylko do białych i czerwonych robaków, ale także mamy w ofercie
pinkę, rosówkę, a zainteresowanym ściągamy ochotkę i dżokersa. Białe robaki i
pinki sprzedajemy także w większych,
ekonomicznych opakowaniach, aby można było stosować je do zanęty. W innym
naszym sklepie jest to hit, więc najprawdopodobniej także w Wałczu przybędzie
zwolenników tego produktu.
Oprócz tego wciąż uzupełniamy asortyment, nie brakuje Meppsów, czy pelletów
karpiowych. Proponuję odwiedzić nasz
sklep i samemu się przekonać. Przy okazji
chciałbym dodać, że czekamy na podpowiedzi co do zaopatrzenia sklepu. Naszym
głównym celem jest bowiem powiększenie asortymentu zgodnie z wymaganiami
naszych klientów. W końcu działamy dla
nich.
Macie sporą konkurencję. Nie obawiacie się jej?
- Raczej szanujemy. Każdy biznes potrzebuje czasu na rozkręcenie i zdajemy
sobie z tego sprawę. Dziś już staramy się

rozbić namiot. Koszt 34-dniowej
wyprawy to 1000 euro.
Zdzisław Felskowski rowerem był już w Afryce i Azji, i
już planuje kolejną wyprawę.
Po podreperowaniu zdrowia,
a zwłaszcza „nasmarowaniu”
stawów kolanowych i bioder
zamierza przygotować się do
podróży po Indiach i Chinach.
- Na początku mojej podróży
na Słowacji zobaczyłem siedzącego na przystanku mężczyznę,
a obok stał rower. Nie był to żaden jakiś wyszukany pojazd,
rowerzysta nie miał odpowiedniego stroju, więc myślałem,
że to miejscowy. Kolejny raz
zobaczyłem go na granicy słowacko-ukraińskiej. Kolarz był
Czechem i okazało się, że jedzie
do… Tybetu, a podróż zaplanował na rok. Ja również mam w
planach odwiedzić tamte rejony świata. Marzę sobie polecieć
samolotem do New Delhi, przejechać Indie i Nepal, wjechać
1000 kilometrów w głąb Chin i
wrócić tą samą trasą. Z tego co
wiem, nikt jeszcze nie dokonał
tej sztuki. Jedynie ponad 20 lat
temu jeden nasz rodak rowerem
z Polski dojechał do Indii.
piotr

wyprzedzać konkurencję i myślę, że w ciągu dwóch lat staniemy się jednym z najbardziej popularnych sklepów dla wędkarzy w powiecie wałeckim. Dla tych, którzy
są naszymi stałymi klientami wręczamy
karty rabatowe i na wszystko mają rabat
-5%. Dzięki temu zabiegowi ceny u nas są
atrakcyjniejsze.
Czego można życzyć wędkarzom? Połamania kija?
- Na pewno, aby tylko na rybie, a po
nowy kij zawsze można przyjść do naszego sklepu.
Dziękuję za rozmowę
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Moje finanse - zrozumiesz niezrozumiałe

Czarny weekend

W ostatni weekend na terenie powiatu doszło do dwóch
tragicznych wypadków, w
których zginęły dwie osoby:
26-letnia mieszkanka gminy
Wałcz i 33-letni motocyklista
z Poznania.

Sobotni wypadek miał miejsce po godz. 19.00 na drodze
wojewódzkiej nr 178 między
Wałczem a Chwiramem. Kierująca oplem tigrą na łuku
drogi w prawo straciła panowanie nad pojazdem, zjechała
na prawe pobocze, uderzyła
w drzewa, przemieściła się na
lewy pas ruchu i zderzyła się z
prawidłowo jadącą z przeciwka
dacią logan. 26-latka poniosła
śmierć na miejscu, natomiast
68-letni kierujący dacią i troje
pasażerów trafiło do szpitala.
Na szczęście dwójce małych
pasażerów w wieku 9 i 8 lat nic
się nie stało. Kierujący doznał
skręcenia kręgosłupa i również
nie wymagał hospitalizacji,

natomiast w szpitalu została
jego żona ze złamaniem kręgosłupa szyjnego i stłuczeniem
klatki piersiowej. Droga była
zablokowana kilka godzin. Policjanci wykonywali czynności
pod nadzorem prokuratora.
Organizowano objazdy przez
Strączno.
Do kolejnego tragicznego w
skutkach wypadku doszło w

Nie widział czerwonego
W czwartek na przejściu
dla pieszych z sygnalizacją
świetlną przy ul. Piłsudskiego w Wałczu mieszkaniec
Stargardu Szczecińskiego
potrącił 18-letnią wałczankę.
49-latek kierujący fiatem
doblo wjechał na przejście,

kiedy paliło się zielone światło. Gdy piesza była w połowie
drogi, została uderzona w prawy bok. Po przeciwnej stronie
drogi na czerwonym świetle
stały inne pojazdy. Sprawca
kolizji nie potrafił powiedzieć,
jak doszło do potrącenia i tłumaczył, że nie widział czerwonego światła. Na szczęście
18-letniej wałczance nic po-

Chcemy choć trochę ułatwić
konsumentom życie. Dlatego
stworzyliśmy odrębny dział na
homepage’u naszej strony:www.
federacja-konsumentow.org.pl
na kaflu nazwanym „Redaguj z
nami nowy dział”. Udostępniamy
w nim artykuły, które powinny taką mamy nadzieję - przybliżyć
rynek finansowy, ułatwić dokonanie wyboru czy też dochodzenie roszczeń, jeśli zawarta już
umowa jest niezgodna z prawem
lub sprzedawca z rynku finansowego lub ubezpieczeniowego
wprowadził konsumenta w błąd.
Zależy nam jednak, by artykuły spełniały oczekiwania konsumentów, dlatego zwracamy się
do wszystkich zainteresowanych

tą tematyką, potrzebujących porady lub pomocy prawnej - napisz tytuł - my napiszemy resztę.
Każdy konsument może zgłaszać
swoje pytania i oczekiwania dotyczące tego, co powinny zawierać artykuły na temat usług
finansowych i ubezpieczeniowych na adres: monika@federacja-konsumentow.org.pl Wszystkie uwzględnimy i artykuły na
zadany nam temat zamieścimy
na stronie, by wszyscy mogli z
nich korzystać i czerpać wiedzę.
Wystarczy napisać tytuł nowego
artykułu i przesłać go mailowo
(w temacie maila prosimy wpisać hasło: moje finanse), prawnik
Federacji Konsumentów napisze
artykuł, a wszyscy przeczytają go

niedzielę tuż przed 14.00 na
drodze wojewódzkiej nr 163 w
pobliżu Iłowca. 33-letni kierujący kawasaki uderzył w tył renault megane, po czym zjechał
na przeciwny pas ruchu, gdzie
zderzył się z czołowo z fordem
mondeo. Mimo reanimacji motocyklista zmarł.
Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę za kierownicą.
fot. KP PSP Wałcz
Oprac. AK

ważnego się nie stało. Z urazem biodra trafiła do szpitala,
jednak po badaniach została
zwolniona do domu. Kierowca kolizji był trzeźwy. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy
i skierują wniosek o ukaranie
do Sądu Rejonowego w Wałczu. Grozi mu kara grzywny i
zakaz prowadzenia pojazdów
nawet do 3 lat.
Oprac. AK

REKLAMA

Rynek usług finansowych i
ubezpieczeniowych wymaga
od konsumenta wiedzy ekonomicznej i prawnej. Skutki zawartej umowy bywają odczuwalne
przez lata i przez całe gospodarstwa domowe. Drobny druk,
niejasny język, nierzetelni sprzedawcy, niejasne lub skomplikowane procedury dochodzenia
roszczeń jeszcze bardziej komplikują sytuację.
Nie wszyscy konsumenci analizują umowę, oceniają własne

potrzeby i możliwości, a zdarza
się, że umów w ogóle nie czytają. Jeśli umowa zawiera klauzule
niedozwolone, to nawet mogą
sobie z tego nie zdawać sprawy.
Federacja Konsumentów zrealizowała projekt, w którym
podjęliśmy takie działania, dzięki którym staraliśmy się znaleźć i
wyeliminować z umów klauzule
niedozwolone oraz przybliżyć
konsumentom wiedzę, jak poruszać się wśród ofert rynkowych
i podejmować wyważone, świadome decyzje z uwzględnieniem
własnych potrzeb i możliwości.
Adresatem projektu są wszyscy
konsumenci korzystający z usług
finansowych i ubezpieczeniowych.

KĄCIK KONSUMENTA
na naszej stronie.
Nie odpowiemy natomiast na
żaden mail z pytaniem dotyczącym dochodzenia roszczeń w indywidualnej sprawie, który wpłynie na podany adres. Te prosimy
wysyłać zgodnie z informacją
podaną w zakładce: tu znajdziesz
pomoc. Bardzo przepraszamy,
ale przy bardzo dużej liczbie pytań - te przesyłane na inny adres,
niż dedykowany - mocno zdezorganizują nam pracę.
Mieczysława Łukaszewicz
Prezes wałeckiego oddziału
Federacji Konsumentów
tel. 608 037 423
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Wandalizm się szerzy

Wydział Infrastruktury Miejskiej, Gospodarki Komunalnej i
Środowiska Urzędu Miasta w Wałczu donosi, że w ostatnim czasie
doszło do licznych przypadków
dewastacji mienia publicznego.

Lista jest dość długa. Połamano tablice na ścieżce zdrowia PZU (Bukowina);
wykopano i zniszczono cebule tulipanów z kompozycji na os. Dolne Miasto
(teren miejski przed szkołą); połamano
młode drzewko na ul. Nadjeziornej;
pourywano mocowania łańcuchów
na placu zabaw przy ul. Kołobrzeskiej
(naprzeciwko szpitala wojskowego); są
połamane deski w ławkach na skwerze
przed kościołem na os. Dolne Miasto;
zniszczono barierkę w pomoście oraz
wyrwano deskę z ławki przy skwerze
Jeziora Zamkowego (ul. Kilińszczaków);
są powyrywane deski z siedziska tabo-

REKLAMA

List do redakcji
Do napisania niniejszego listu
skierowanego do Czytelników
,,Extra Wałcza” skłoniły mnie dwa
ważne powody. Pierwszym jest
oczywiście nieudzielenie absolutorium dla Burmistrza Wałcza,
a drugim - wywiad udzielony
przez Panią Burmistrz Bogusławę Towalewską w TV ,,Asta” nazajutrz po sesji absolutoryjnej.
W odniesieniu do nieudzielenia
absolutorium, to sprawa w mojej ocenie jest bardzo poważna.
Stanowisko …… radnych zostało przed sesją absolutoryjną
gruntownie przedyskutowane
i sposób głosowanie dokładnie
przemyślany. Dziwi mnie zatem
bardzo mocno tak lekkie potraktowanie przez Panią Burmistrz
sprawy nieuzyskania absolutorium i przekaz służb prawnych
Urzędu Miasta, że nic się takiego
wielkiego nie stało. Otóż stało
się Pani Burmistrz, stało się! Bodaj po raz pierwszy w historii
naszego miasta stało się to, że
Burmistrz Wałcza nie uzyskał absolutorium i tak źle została oceniona jego działalność.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta to nie same rzędy
cyfr. Budżet to zadania i inwestycje, które w roku 2015 zostały
wykonane przez Burmistrza tylko w 51%. A zatem jak ocenić w
tym kontekście wykonanie budżetu miasta? Jak zgodzić się na
udzielenie absolutorium?
W odniesieniu do drugiego
aspektu, a mianowicie – wywiadu Pani Burmistrz, to dziwi mnie
bardzo konsekwentne dążenie
do pogłębiania dysonansu pomiędzy nią a Radą. Jako radna
doskonale wiem, że różnice
między tymi organami istnieją i
nie mam co do tego wątpliwości. Jednak stanowisko przedstawione przez Panią Burmistrz jest
czytelne: to tylko Pani Burmistrz
ma świetny pomysł na miasto,
jasno wytyczony cel i program,
ale niestety jest skrępowana
działalnością Rady. Gdyby nie
Rada, Pani Burmistrz mogłaby
zrobić wszystko, co sobie zaplanowała. Otóż nie, Szanowna Pani
Burmistrz. Póki co ustawodawca
na to nie pozwala i to Rada ma

także dużo do powiedzenia w
kreowaniu rozwoju Wałcza.
Wiem, że w starciu dwóch organów Rady i Burmistrza w aspekcie kreowania przekazu Burmistrz stoi na uprzywilejowanej
pozycji. Dysponuje bowiem szerokim aparatem pomocniczym,
w tym także specjalistyczną firmą budującą wizerunek miasta, a
pośrednio, co naturalne, i samej
Burmistrz Miasta. Nie mogę
się jednak oprzeć wrażeniu,
że ostatnio zbyt wiele czasu i
energii trwoni się na budowę
wizerunku Burmistrza kosztem
innego organu miasta – Rady.
Rada ma o tyle utrudnione zadanie, że jest organem kolegialnym
i niełatwym jest wypracowanie
jednolitego stanowiska co do
każdej sprawy. Wielogłos Rady
wzmaga dodatkowo model
jednomandatowych okręgów
wyborczych. Jako radni staramy
się coraz częściej wypracowywać
jednolite stanowiska i dbać o to,
aby nasz głos był jasny i słyszalny.
W tym miejscu wyraźnie chciałabym podkreślić fakt, nieprawdziwości tezy stawianej przez
Panią Burmistrz, że tylko ona jest
nieomylna. Proponuję Państwu

retu przy jeziorze na os. Dolne Miasto;
wyciągnięto pniaki z podłogi w altance
i powyrywano deski ze stołów (ścieżka
wokół jez. Raduń).
Urzędnicy z ratusza zachęcają mieszkańców do reagowania. W przypadku
wystąpienia podobnych incydentów
należy niezwłocznie powiadomić
Straż Miejską lub Policję, co znacznie
przyspieszy interwencję służb i pomoże w ujęciu sprawcy wandalizmu.
- Dzięki wspólnym działaniom i zaangażowaniu wałczan do kolejnych aktów wandalizmu będzie dochodziło
rzadziej, a może wcale - apeluje ratusz.
- Tym samym środki pieniądze, m.in.
z podatków mieszkańców naszego
miasta, będą mogły być wydawane
zgodnie z ich przeznaczeniem, a nie
na ciągłe finansowanie napraw zdewastowanego przez chuliganów mienia
publicznego.
Źródło: UM Wałcz

przyjrzeć się kilku faktom z działalności Pani Burmistrz.
Nie wszyscy zapewne wiedzą,
że spór kompetencyjny między
Burmistrzem Wałcza a Radą Miasta wycinkowo był przedmiotem
rozważań Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie.
Skarga Burmistrza na uchwałę Rady Miasta Wałcz Nr VII/
SIX/46/15 z dnia 26 maja 2015
r. w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2015 rok sprowadzała się w istocie do różnicy postrzegania zakresu kompetencji
obu podmiotów w przedmiocie
inicjatywy zmian uchwały budżetowej. Wg twierdzeń Burmistrza Rada Miasta miałaby być
pozbawiona takiej inicjatywy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie postanowieniem
z dnia 21 grudnia 2015 r. orzekł
o odrzuceniu skargi Burmistrza,
wskazując na brak interesu
prawnego skarżącej. Tego typu
orzeczenie stanowi właściwie
rozstrzygnięcie co do meritum.
Skoro bowiem Burmistrz nie
wykazał swojego interesu prawnego, to oznacza, że nie był w
stanie wskazać normy materialnoprawnej, do której naruszenia
miałoby dojść. Mówiąc najpro-

ściej, jak się da – Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Szczecinie nie
wykluczył inicjatywy uchwałodawczej Rady w przypadku zaprowadzania zmian do budżetu.
Rozważmy jednak, co mogłoby
się wydarzyć, gdyby Burmistrz w
swych działaniach nie była skrępowana decyzjami Rady. Najlepszym przykładem dla tego typu
rozważań może być działalność
Pani Burmistrz w ramach szeroko komentowanych przez mieszkańców naszego miasta czynności z zakresu prawa pracy. Trudno
bowiem znaleźć inny aspekt tak
wolny od jakiegokolwiek wpływu i ingerencji Rady.
I tutaj kolejno można by wymieniać.
Działanie względem naczelnika
jednego z Wydziałów Urzędu
Miasta, czyli rozwiązanie umowy
o pracę z winy pracownika, od
którego odwołanie zakończyło
się ugodą sądową przyznającą
zwolnionej kwotę przewyższającą trzykrotność miesięcznego
wynagrodzenia, a więc maksymalną wysokość odszkodowania, jaką Sąd mógłby zasądzić za
rozwiązanie stosunku pracy z
naruszeniem prawa.
Dokończenie na str. 13
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Mokradła bez tajemnic

KĄCIK

W listopadzie ubiegłego roku uczniowie wałeckiej Kornelówki zgłosili projekt do trzeciej edycji
konkursu Eko Odkrywcy, zorganizowanego przez
firmę Henkel, sieć drogerii Rossmann oraz Fundację Nasza Ziemia.

KAROLA S.

Przychodzi baba do lekarza
i się skarży:
- Panie doktorze, ludzie mi
do okien zaglądają!
- To nic dziwnego?!
- Ale ja mieszkam na 10 piętrze...

Sk ierowany był on do
szkół, przedszkoli, wszystkich placówek oświatowych
i wychowawczych oraz organizacji pozarządowych w Polsce. Zadaniem uczestników
konkursu było zaplanowanie projektów badawczych,
które posłużą poznawaniu
i ochronie przyrody.
Zgłoszony przez uczniów
projekt został pozytywnie
oceniony przez komisję konkursową i w drodze głosowania internetowego uzyskał
9808 głosów, zdobywając 3

Mówi zięć do teściowej:
- Gdzie mama jedzie?
- Na cmentarz.
- A kto rower przyprowadzi?!!!.

Spotykają się trzy bociany,
stary, średni i bardzo młody
i rozmawiają o tym jak spędzały ostatni tydzień.
- Ja uszczęśliwiałem staruszków w Krakowie - mówi stary.
- Ja uszczęśliwiałem trzydziestolatków w Warszawie
- mówi średni.
A najmłodszy:
A ja straszyłem studentów
w Poznaniu.

REKLAMA

Jechali pociągiem Polak,
Niemiec i Rusek. Założyli
się o to, kto jest szybszym
złodziejem.
Niemiec mówi:
- Dajcie mi dwadzieścia sekund i zgaście światło.
Po dwudziestu sekundach
zapalają, niby nic się nie
zmieniło, a tu nagle niemiec
oddaje im zegarki.
Rusek mówi:
- Dajcie mi dziesięć sekund
i zgaście światło.
Po dziesięciu sekundach zapalają, niby nic się nie zmieniło, a tu nagle rusek oddaje
im kalesony.
Polak mówi:
- Dajcie mi pięć sekund i
zgaście światło.
Po pięciu sekundach zapalają, niby nic się nie zmieniło, a tu nagle wchodzi konduktor i mówi:
- Panowie koniec jazdy, ktoś
nam zakosił lokomotywę

tys. zł dofinansowania. Celem
projektu opracowanego przez
A. Goszczyńską, B. Lechojdę
i J. Wilczyńską było zapoznanie uczniów z ekologią i
bogactwem przyrodniczym
mokradeł. Realizacja projektu
przybliżyła i wyjaśniła uczestnikom rolę, jaką w krajobrazie
Polski odgrywają tereny podmokłe.
Uczniowie klas IVa i II d
przygodę z mokradłami rozpoczęli od wizyty w Muzeum
Ziemi Wałeckiej, gdzie dowiedzieli się, jakie było znaczenie

lodowca w kształtowaniu powierzchni ziemi, a w szczególności powiatu wałeckiego.
Następnie odwiedzili rezerwaty: „Golcowe Bagno” i „Dolina Rurzycy”, gdzie poznali
gatunki roślin i zwierząt, które
przystosowały się do takiego
środowiska i w innym by nie
przetrwały. Podczas szkolnych
obchodów Międzynarodowego Dnia Mokradeł uczestnicy projektu wzięli udział w
warsztatach kulinarnych pod
hasłem „Dania z mokradeł”
oraz zorganizowali czytanie
fragmentów literatury związanej z tematyką mokradeł.
Kolejnym elementem realizacji projektu było spotkanie z naczelnikiem Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa,
podczas którego omówione
zostały zadania wynikające z
zakresu prawa wodnego, geo-

logicznego, ochrony środowiska i przyrody Podczas lekcji
doświadczalnej „Z torfowiska
wody miska” dzieci dowiedziały się, że tereny podmokłe to ogromne rezerwuary
wody pitnej oraz że pełnią
niebagatelną rolę dla oczyszczania wód i zmniejszenia
zagrożenia powodziowego.
Ostatnim etapem projektu
była wycieczka do oddziału
terenowego Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Wałczu, gdzie uczniowie poznali
zadania z zakresu gospodarki
wodnej i ochrony przeciwpowodziowej.
Sześć miesięcy działań pozwoliło zmienić stereotypy
dotyczące mokradeł, że to tereny bezużyteczne i nieatrakcyjne.
Opac. AK
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Tuż przed festiwalem
Trwają ostatnie przygotowania do Festiwalu Dwóch Jezior. 4 lipca w wałeckim ratuszu odbyło się spotkanie organizatorów, po którym zorganizowano konferencję
prasową i przedstawiono poszczególne atrakcje najbliższego weekendu.

08.07.2016 r. godz. 22:00
Festiwal Dwóch Jezior
– Pokaz Smoczych Łodzi z
pochodami, występ zespołu
Djembe SP nr. 1, Kino Na Trawie- projekcja filmu „REJS”-/
Promenada Jeziora Raduń/

11.07.2016 r. -15.07.2016 r.
Półkolonie dla dzieci LATO
Z WCK warsztaty plastyczne ,
zajęcia ruchowe , kino, lody i
dużo zabaw
/Sala baletowa WCK/

15.07.2016 r. godz.22:00

Kino na trawie „Zmierzch” /
Wałecka Aleja Gwiazd Sportu/

17.07.2016 r.
godz. 10:00 – 12:00

Śniadania na trawie – Targi
śniadaniowe
/Promenada J. Zamkowe/

KINO TĘCZA
01.07 – 07.07.2016 r.

„WORCRAFT”
godz. 17:45 3D dubbing i
20:00 2D napisy /prod. USA/

Armatorski Klub Żeglarski
zaprasza w sobotę na regaty
na Jeziorze Zamkowym oraz
na rodzinne rejsy jachtami.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, oprócz
zabezpieczenia kąpielisk,
przygotuje prezentację technik ratownictwa wodnego (z
niespodzianką) oraz namiot,
w którym będzie m.in. prowadzone szkolenie z zakresu
pierwszej pomocy.
Stowarzyszenie Miłośników
Wody „Drako” Wałcz zaprasza
w piątek o godz. 22 na jeziorze Raduń na pokaz smoczych
łodzi z pochodniami. W sobotę organizowane będą zawody.
Wałeckie Centrum Kultury
zaprasza na koncerty (w sobotę z zespoły Kredo i BlobFisch,
w niedzielę Natalia Posiadała,
Aleksandra Andrukajtis, Do-

minika Ptak i gwiazda festiwalu - Kamil Bednarek). Po
sobotnich koncertach o godz.
23 na promenadzie nad jeziorem Raduń odbędzie się spektakl przestrzenny z wykorzystaniem laserów, a w niedzielę
od godz. 21 organizatorzy zapraszają na transmisję meczu
finałowego Euro 2016 do Rodzinnej Strefy Sportowej.
Nie może zabraknąć muzyki szantowej. Oprócz zespołu
Majtki Bosmana zagrają The
Nierobbers, Qftry i Mechanicy Shanty. Każda grupa to
inny rodzaj muzyki szantowej. W sobotę w południe na
promenadzie przy Jeziorze
Zamkowym odbędą się małe
koncerty szantowe, a od 18
będzie można wysłuchać zespołów na promenadzie nad
Raduniem.
Koło PZW Wałcz Miasto za-

prasza w niedzielę na rodzinny trójbój rekreacyjno-wędkarski (strzelanie z wiatrówki,
rzut do celu, sportowy połów
ryb). Warunek: jeden z członków drużyny to dziecko w
wieku 6-12 lat.
Natomiast przy Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji
przez cały czas trwania festiwalu będą m.in. wesołe miasteczko, wodny plac zabaw

Burza, skwar i warkot

Zaczyna się od narastającego warkotu silników. Delikatne mruczenie stopniowo przechodzi w ryk, a na jedyną asfaltową drogę wioski na końcu świata
wjeżdża kolumna dwukołowych bestii. yamaha, kawasaki, suzuki, honda...
Wszystkie bardzo, bardzo szybkie.

08.07 – 14.07.2016 r.
„Obecność 2”
godz. 17:45 i 20:00 /prod.
USA/

15.07- 21.07.2016 r.

„TARZAN- legenda”
godz. 17:45 3D dubbing i
20:00 2D napisy /prod. USA/

08.07- 07.17.2016 r.
„Angry birds”

godz.16: 00
/prod. USA/

Centrum Informacji
Turystycznej

czynne:
wtorek – piątek
od godz. 10:00 – 17:00
sobota od godz. 09:00 – 16:00
Szczegółowe informacje odnośnie
wszystkich imprez, zajęć, warsztatów oraz kółek zainteresowań będzie
można uzyskać w Centrum Informacji
Turystycznej
i Kulturalnej (hol WCK)

pod nr tel. 67 381 95 60
lub na stronie internetowej

www.wck.info.pl

Motocykliści z całego kraju
zjechali się do Płociczna po
raz czwarty. Żar lał się z nieba, gdy niemal 150 jednośladów pokonywało dziesięciokilometrową trasę z rynku w
Tucznie. Ścigacze i ciężkie,
pokryte chromem maszyny.
Wszyscy upchnięci na wąskiej trasie prowadzącej donikąd. Tam, gdzie skończyła

się utwardzana nawierzchnia, zaczął się zlot zorganizowany przez Inicjatywę
Społeczną Człowiek, czyli
przez Mariusza Błażewicza.
Jedynego człowieka w okolicy, który potrafi przyciągnąć
tu ludzi z Poznania, Wrocławia, Warszawy, Gdyni... Brak
ograniczeń co do odległości.
Kto mógł, zjawił się drugiego

lipca na największym pikniku motocyklowym w promieniu wielu kilometrów.
Po powitaniu wystąpił
chór tuczyński rozgrzewający publiczność przed dwoma zespołami rockowymi miejscowym Imago i grupą
18 Minut z Morąga. W tym
czasie Żaneta Mierzwińska-Baranowska („Żanka”),

i tor przeszkód czy flyboard
oraz wypożyczalnia sprzętu
wodnego. W niedzielę odbędzie się bitwa wodna pomiędzy miłośnikami jezior
Zamkowego i Radunia oraz
triathlon (pływanie bieg, pływanie kajakiem) z nagrodami
finansowymi. Wzdłuż ulicy
Chłodnej będą stoiska wystawiennicze.
Patronat nad imprezą objęli
wojewoda i marszałek województwa, a festiwal pokazywany będzie w sobotę i w
niedzielę w TVN Meteo Active.
k

dobry duch zlotu z grupy
Wielkopolscy Motocykliści
40, przeprowadzała zabawy
dla dzieci, także tych trochę
starszych. Przeciąganie liny
między miejscowymi a przyjezdnymi zakończyło się remisem. Sznur po prostu się
poddał. Gitarowe brzmienie
przegoniło burzę (niektórzy
uznają, że była to zasługa
polowej mszy świętej przeprowadzonej w tej intencji
przez zmotoryzowanego
księdza) i zabawa mogła się
rozkręcić. Następnie scenę
przejął zespół muzyczny
„Song”. Potańcówka ciągnęła
się długo w noc.
Przyjezdnym przygotowano pole namiotowe i miejsca
noclegowe pod dachem. Nakarmieni i napojeni motocykliści następnego dnia rozjechali się do domów. Zlot
zakończył się w niedzielne
południe. Warkot silników
ucichł, a Płociczno wróciło
do normy.
eMU

pod patronatem medialnym EXTRAWAŁCZ

FESTIWAL DWÓCH JEZIOR

ZAPRASZAMY NA
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Deszczowy żubr
W miniony weekend w Mirosławcu odbył
się V Festiwal Żubra. W tym roku impreza
poprzedzona była spotkaniem przedstawicieli miast friedlandzkich.
Delegacja dziesięciu miast
friedlandzkich spotkała się w
piątek na uroczystej kolacji.
W ten sposób rozpoczął się
XXI Zjazd Miast Friedlandzkich. Miasta friedlandzkie
to dziesięć miast z Polski,
Czech, Niemiec i Rosji (Friedland Brandenburg, Frydland koło Liberca, Friedland
Mecklenburg, Frydlant nad
Ostrowicą, Friedland Dolna
Saksonia, Prawdinsk, Mieroszów, Korfantów, Mirosławiec oraz Debrzno), które w
swojej nazwie mają lub w
przeszłości miały historyczną
nazwę „Friedland/Frydland”.
- Przyjęta jest zasada, że
w każdym roku kolejne spotkanie odbywa się w innym
mieście. W Mirosławcu spotykamy się po raz drugi mówi burmistrz Mirosławca

List do redakcji
W wolnym tłumaczeniu - Burmistrz nie tylko wycofała wszelkie zarzuty wobec pracownika,
ale uznała też, że rozwiązanie
nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa. Każde inne zapatrywanie na tę kwestię byłoby
równoznaczne z przyznaniem
się do skrajnej niegospodarności.
Następnie można wskazać
na zarządzenie Burmistrza w
sprawie odwołania dyrektora
Wałeckiego Centrum Kultury. Jeszcze w oświadczeniu
opublikowanym w tygodniku
Extra Wałcz z 19 listopada
2015 r. Burmistrz twierdziła:
„Przytoczone artykuły z ustawy o organizowaniu
i
prowadzeniu działalności kulturalnej w tym przypadku nie
mają zastosowania.”. Pani Burmistrz nie twierdziła zatem,
że dokonano rozpoznania co
do istnienia na terenie miasta

Piotr Pawlik. - Spotkania służą wymianie doświadczeń,
wzajemnemu poznawaniu
się i zacieśnianiu współpracy
W czasie zjazdu w Mirosławcu goście m.in. zwiedzili firmy Metaltech i Żywiec
Zdrój, mirosławiecką szkołę
i Dziką Zagrodę w Jabłonowie. Odsłonięto również
tablicę upamiętniającą spotkanie.
***
Sobotnia burza oraz przetaczające się nad Mirosławcem ciemne chmury nie
odstraszyły miłośników muzyki i z każdą godziną liczba
uczestników imprezy wzrastała. Publiczność wysłuchała koncertów zespołów Skakanka, Habakuk, Video, San
Sebastian i gwiazdy wieczoru - Dody. Koncerty prowaDokończenie ze str. 9

Wałcz stowarzyszeń twórczych,
ale kategorycznie wykluczyła
konieczność dokonywania samego rozpoznania. Przy okazji
tego w niewybredny sposób
krytykuje odmienny pogląd w
tej sprawie swojego oponenta
politycznego! Dziś chyba nie
budzi niczyich wątpliwości –
Pani Burmistrz proces przegrała, a zatem sąd wskazał, że należało jednak zasięgnąć opinii
stowarzyszeń twórczych. I kolejny już raz za błędną decyzję
w sprawie odwołania dyrektor
WCK zapłacimy my wszyscy –
mieszkańcy Wałcza.
Kolejnym przykładem działań
Burmistrz w zakresie prawa
pracy jest również głośny nabór na wolne stanowisko kierownicze Sekretarza Miasta.
Kwestią sporną było spełnienie
przez wyłonionego kandydata
– zastępcę Burmistrza Panią
Rychlik-Łukasiewicz – usta-

dził kabaret Jurki. W sobotni
wieczór na scenie przywitano także uczestników Zjazdu
Miast Friedlandzkich.
Niedziela rozpoczęła się
występem Talenciaków i
koncertem Aleksandry Andrukajtis, natomiast popołudnie należało do fanów disco polo. Na scenie pojawiły
się zespoły Fanatic, After Party oraz Mig. Niedzielne koncerty prowadził kabaret K2.
Nie mogło oczywiście
zabraknąć wesołego miasteczka, festynowych stoisk,
różnego rodzaju jedzenia i...
żubra w płynie.
- Myślę, że żubr rośnie każdego roku, festiwal również

i z przerażeniem patrzymy
już na lata kolejne. Nie wiemy jeszcze co i kto powinien
się pojawić, żeby nie było

mniej atrakcji niż w roku
poprzednim - ze śmiechem
podsumowuje imprezę Piotr
Pawlik.
k

wowego wymogu stażu na
stanowiskach urzędniczych,
w tym kierowniczych urzędniczych. Mnogość przedmiotowych opinii, w tym opinii
Ministerstwa Administracji i
Cyfryzacji, a także wiodącego
orzeczenia Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w
Bydgoszczy potwierdzają brak
przypisania stanowisku dyrektora szkoły będącego nauczycielem atrybutu stanowiska
kierowniczego urzędniczego.
Sekwencja zdarzeń, tj. w kolejności: wybór na stanowisko,
mój list otwarty jako przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w
Extra Wałcz z dnia 11 lutego
2016 r., a dopiero następnie
informacja z dnia 18 lutego
2016 r. o braku zawarcia umowy o pracę, jasno wskazuje, że
bez mojej interwencji, urząd
Sekretarza Miasta piastowałaby osoba nieposiadająca ku
temu właściwych kwalifikacji
określonych w ustawie o pracownikach samorządowych, a
zatem doszłoby do wadliwego

nawiązania stosunku pracy.
Trudno bowiem o inną ocenę
sytuacji, skoro obie strony wyraziły wcześniej wolę zawarcia
takiej umowy – najpierw pani
zastępca Burmistrza poprzez
przystąpienie do naboru, a
następnie pani Burmistrz poprzez ogłoszenie o wyniku
naboru, wskazując w nim, że w
wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Sekretarza Miasta została wybrana
zastępca Burmistrza pani Joanna Rychlik-Łukasiewicz. I
znów odmienne zapatrywanie
na tę sprawę prowadziłoby do
kuriozalnego wniosku, że kierownictwo Urzędu Miasta uporczywie i z premedytacją dąży
do pozostawania stanowiska
Sekretarza Miasta nieobsadzo-

nym. Tylko w jakim celu?
Ten krótki wyciąg z ostatnich
posunięć Burmistrza Wałcza
pokazuje jak lekko traktuje zapisy prawa i bez zastanowienia
podejmuje błędne decyzje, a
jednocześnie niezwykle swobodnie żongluje surowymi
ocenami wobec Rady, a także
traktuje ją z wyższością. W tym
miejscu można spuentować
mój list do Państwa dość gorzko. Otóż lepiej nie zastanawiać
się, co by mogło się wydarzyć,
gdyby w każdym aspekcie
sprawowania swojej funkcji
Burmistrz pozostawała nieskrępowana działalnością Rady...
Anna Ogonowska
Radna Rady Miasta
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Biegowy festiwal

Już po raz szósty (16 lipca) odbędzie się Wałecki
Festiwal Biegowy. Wynik
zmagań będzie na drugim
miejscu, liczyć ma się głównie dobra zabawa.
Trasa głównego, filmowego biegu liczy 9999 metrów
i biegnie wałecką promenadą. Uczestnicy przebiegną
również przez COS OPO na
Bukowinie, a następnie przez
wiszący most dotrą nad jezioro Herta, by powrócić
na plac Wolności gdzie będzie usytuowana meta. Nawierzchnia jest zróżnicowana
- od leśnych duktów, poprzez
aswalt, po brukowane ulice.
W ramach wałeckiego festiwalu odbędą się 4 mistrzostwa Polski BiegamBoLubie,
oraz mistrzostywa kraju leśników BiegamBoLubie Lasy.
Organizatorzy zachęcają

uczestników, aby wystartowali w przebraniu. Wybór postaci pozostawiają wyobraźni
zawodników. 10 najciekawiej
przebranych osób oraz najlepiej przebrana drużyna otrzyma nagrody.
Wszystko rozpocznie się od
charytatywnego biegu BiegamBoLubię Pomagać. Udział
nie wymaga opłat i rejestracji,
a dobrowolne wpłaty zastaną
przekazane Fudacji Spartanie
Dzieciom.
Nie zabraknie również akcji
charytatywnej „Biegnę dla...”
Fundacji PKO Banku Polskiego. „Biegnę dla…” to inicjatywa na rzecz osób potrzebujących wsparcia w ratowaniu
życia lub zdrowia. Zaangażowanie biegaczy zostanie przeliczone na pomoc finansową
przekazaną przez Fundację
PKO Banku Polskiego.
Odbędą się również biegi

Mistrzostwa
w rzucie tłuczkiem
2 lipca sołtys sołectwa Golin wraz
z mieszkańcami zorganizowali festyn sołecki. Wśród atrakcji były
m.in. mistrzostwa kobiet w rzucie
tłuczkiem, rzut broną i wyścig z
krasnoludkową czapką.

Milion na sport
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W rzucie tłuczkiem wystartowały
panie z Golina i z gminy Człopa. Po
zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce
zajęła mieszkanka Golina Grażyna Kamieniak, tuż za nią była Anna Jaworska. Zwyciężczyni otrzymała domową
nalewkę przygotowaną przez gospodynię z Golina, w nagrodę za drugie
miejsce było żelazko.
Instruktorki z Domu Kultury w Człopie przygotowały dla najmłodszych
gry i zabawy sprawnościowe. Po każdej konkurencji dzieci dostawały słodkości oraz drobne upominki, a w trak-

dzieci „SportGeneracja”.
Biegi zorganizowane w
ramach 6. Wałeckiego Festiwalu Biegowego:
1. Bieg Filmowy,w tym
4.Mistrzostwa Polski BiegamBoLubię (9999 km).
2. Bieg BiegamBoLubię
Lasy, w tym 3. Mistrzostwa
Polski Leśników.
3. Marsz Nordic Walking
„ChodzęBoLubię” 5 km.
4. Biegi dzieci „SportGeneracja” (4 kategorie wiekowe).
5. Bieg BiegamBoLubię
Pomagać na 1111 m.
Więcej informacji o 6. Wałeckim Festiwalu Biegowym
można znaleźć na oficjalnej
stronie internetowej www.
biegfilmowy.pl i na Facebooku: https://www.facebook.
com/biegfilmowy/?fref=ts
Oprac. p

cie przerw watę cukrową ufundowaną
przez burmistrza Zdzisława Kmiecia.
Tegoroczne mistrzostwa Golina w
rzucie broną miały swój mały jubileusz, ponieważ rozgrywane były już
po raz piąty. Ubiegłoroczny mistrz mieszkaniec Golina Adam Kamieniak
miał wielu konkurentów, a utrzymanie
tytułu okazało się niezwykle trudne.
Ostatecznie zawody wygrał Dima Volkov z Ukrainy. Nagrodą w tej konkurencji była beczka piwa.
Ogromnym powodzeniem cieszyła
się gra „Los szczęścia”, w której można
było wygrać wygodny fotel z podnóżkiem, kuchenkę gazową, dwupoziomowy piekarnik, podkaszarkę teleskopową, szlifierkę oraz krajalnicę do
chleba.
Lista sponsorów była w tym roku
bardzo długa, co sprawiło, że nagrody
były wyjątkowo atrakcyjne.
Oprac. AK
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Wakacyjne karate
Zawodniczki i zawodnicy
oraz trenerzy Klubu Karate
Tradycyjnego brali udział w
letnim obozie. Szlifowanie
formy odbywało się nad
morzem.
Od 25 czerwca do 2 lipca w
Dźwirzynie trenowało ponad
200 karateków z województw
zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego,
kujawsko-pomorskiego oraz
mazowieckiego.
Podczas obozu odbyło się
ponad 50 jednostek treningowych w hali sportowej i w
terenie. Był także czas na zabawę i odpoczynek: plażowa-

nie, konkurs budowy zamków
z piasku, dyskotekę, ognisko z
pieczeniem kiełbasek, projekcję bajek dla najmłodszych,
gry i zabawy na świeżym
powietrzu oraz wyjścia do
miasta. Obóz był wspólnym
przedsięwzięciem W.S.I. Poland oraz UKS Sanchin Marki,
a uczestnikami opiekowało
się 14 trenerów i instruktorów
oraz wychowawców.
Uczestnicy mieli szansę intensywnego trenowania karate, a przy okazji mogli poznać
swoje koleżanki i kolegów z
innych ośrodków.
Odbyły się również egzaminy mistrzowskie, a drugi dan

zdobyli Weronika Gwizdała
oraz Maciej Świstun. Oboje
zakończyli także z sukcesem
kurs instruktorski, otrzymując
tytuł i uprawnienia instruktora karate. Na pierwszy dan po
niezwykle ciężkim egzaminie
promocję otrzymał Maciej

Leszczyk. Wyjazd na obóz został sfinansowany ze środków
otrzymanych z dotacji Urzędu Miejskiego w Wałczu oraz
Urzędu Gminy w Wałczu.
W sierpniu Klub Karate Tradycyjnego będzie gościł w
Wałczu 15-osobową grupę

Japończyków (dzieci w wieku
11-15 lat wraz z opiekunami).
Planowane są zajęcia integracyjne oraz wspólne treningi
karate i judo, które odbędą
się w hali Centralnego Ośrodka Sportu.
Oprac. p

Blisko podium

Bardzo dobrze podczas mistrzostw
Polski U-20 w lekkiej atletyce spisał się
zawodnik KS Żak Dawid Bulwan. Natomiast Kamil Kostrzewa zakwalifikował
się na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży.

W Suwałkach do 1 do 3 lipca odbywały
się mistrzostwa U-20, a Dawid startował
w biegu na 110 m przez płotki. Wałczanin miał za rywali 20 zawodników, jednak
dotarł do finału, a oprócz tego poprawił
swój rekord życiowy, który obecnie wynosi
14,79 s. Zawodnik KS Żak zajął ostatecznie

piąte miejsce.
Natomiast podczas mitingu LA w Złocieńcu Kamil Kostrzewa rzucił oszczep na
odległość 54,36 m i ten wynik pozwolił
mu zakwalifikować się na OOM, która odbędzie się na początku sierpnia we Wrocławiu.
Trenerami w klubie są Agnieszka Prendecka i Grzegorz Makaroński. Zawodnicy
i szkoleniowcu składają podziękowania za
wsparcie Urzędowi Miasta, COS OPO Wałcz
oraz Athletic Gym&Fitness Rolanda Gracza.
Oprac.p
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Leśny
Zakątek
Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego
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